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با دانشجویان كارشناسی ارشد فناوری  اطالعات در دانشگاه تهران
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چڪیده

هدف: تشخیص اختالف بین سواد اطالعاتی دانشجویان كارشناسی 
ارشد كتابداری و اطالع رسانی، و دانشجویان رشته فناوری اطالعات 

دانشگاه تهران است. 
روش/ رویكرد پژوهش: پیامیشی - تحلیلی از نوع كاربردی

یافته ها: میزان آشنایی و مهارت دانشجویان هر دو رشته در متام 
زمینه های مورد بررسی، شامل: میزان مهارت در استفاده از ابزارهای 
جست وجو و بازیابی اطالعات، میزان آشنایی با منابع اطالعاتی مرتبط 
با رشته تحصیلی ، میزان مهارت در ارزیابی منابع اطالعاتی، میزان 
آشنایی با مسائل اخالقی مربوط به اطالعات، میزان مهارت در استفاده 
از خدمات و قابلیت های اینرتنت، و میزان آشنایی با زبان انگلیسی 

در حد باالیی قرار دارد.
نتیجه گیری: هر دو فرضیه پژوهش رد، و مشخص شد برخالف یافته های 
بختیارزاده، بین میزان سواد  اطالعاتی دانشجویان كارشناسی ارشد 
کتابداری و اطالع رسانی، و فناوری  اطالعات دانشگاه تهران و جنسیت 

آنان اختالف معنی دار وجود ندارد.
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1.  استادیار كتابخانه ملی جمهوری اسالمی 

mniknam@yahoo.com  ایران

2.  استادیاركتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران  

kh.class@gmail.com

3 . كارشناس ارشد علم اطالعات و 

دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی )نویسنده 

soheylatalebi8@gmail.com )مسئول

4. Information literacy

5. Information literate

مقایسه سواد اطالعاتی دانشجویان كارشناسی ارشد 
کتابداری و اطالع رسانی

با دانشجویان كارشناسی ارشد فناوری
  اطالعات در دانشگاه تهران

مهرداد نيكنام وظيفه 1 |  فريربز خرسوی2| سهيال طالبی3

دریافت: 1390/2/15              پذیرش: 1390/6/28    

مقدمه
دانشجویان تحصیالت تكمیلي طی دوران تحصیل خود دست به پژوهش مي زنند و پس از 
فراغت از تحصیل و اشتغال به كار، با مسائل كاری بسیاری روبه رو مي شوند كه حداكثر آنها 
نیازمند استفاده بهینه از اطالعات است. امروزه به  طور گسترده پذیرفته شده  است كه استفاده 
بهینه از اطالعات نیازمند مهارت هایي از قبیل بازیابي، سازماندهي، ارزیابي، و تبادل اطالعات 
است. به مجموع این مهارت ها »سواد اطالعاتي«4  مي گویند )داورپناه، 1381، ص 7(. امروزه 
با توسعه منابع اطالعاتي، اعم از انتشارات متعارف یا منابع الكترونیكي )آنالین و غیر آنالین( 
اطالعات بسیاري از طریق مجراهاي مختلف در دسترس است. از این رو الزم است افراد 
توانایي شناخت اطالعات مورد نیاز خود و نیز توانایي جایابي، دسترسي، سازماندهي، 
ارزیابي، و استفاده مؤثر از این اطالعات را داشته باشند، یعني »باسواد اطالعاتي« 5 باشند. نیاز به 
بهره گیري از سواد اطالعاتي در دانشجویان كه از اصلي ترین استفاده كنندگان اطالعات هستند، 
بیش از سایر افراد احساس مي شود. پژوهش حاضر به مقایسه سواد اطالعاتي دانشجویان 
كارشناسي ارشد كتابداری و اطالع رساني، و  فناوري اطالعات دانشگاه تهران پرداخته است. 

تاكنون تعدادي پژوهش در مورد سواد اطالعاتي در داخل و خارج از كشور انجام شده 
 است كه برخي از آنها بدین قرار است: 

در پژوهشي پس از بررسي میزان سواد اطالعاتي اعضاي هیئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، 
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واحد مشهد نتیجه گیري شده كه كه میزان سواد اطالعاتي اكثر اعضاي جامعه پژوهش در سطح 
باالیي قرار دارد )مقدس  زاده، 1384، ص57(. قاسمي در پایان پایان نامه دكتري خود اظهار 
داشته است كه احتماالً امكانات محتواي آموزشي، كمیّت و كیفیت درخور یادگیري و مانند 
آن عواملي بودند كه بر سطح سواد اطالعاتي دانشجویان تحصیالت تكمیلي در مناطق مختلف 
دانشگاهي و حوزه ها و مقاطع مختلف تحصیلي تأثیر داشتند )قاسمي، 1385، ص75(. در 
پژوهشي پس از بررسي سواد  اطالعاتي اعضاي هیئت علمي گروه هاي كتابداري دانشگاه هاي 
آزاد و دولتي شهر تهران، نشان داده شده كه جامعه مورد مطالعه داراي مهارت هاي سواد اطالعاتي 
هستند )آزاد پیله رود، 1387، ص213(. پورنقي در پژوهش خود نتیجه گیري كرده كه سطح 
سواد  اطالعاتي كتابداران دانشگاه هاي علوم پزشكي ایران، علوم پزشكي شهیدبهشتي، تهران، 
تربیت مدرس، و شهید بهشتي در حد مطلوبي قرار ندارد )پورنقي و اباذري، 1387، ص55(. 
پژوهشي دیگر با عنوان »بررسي میزان سواد اطالعاتي كتابداران كتابخانه هاي عمومي شهر تهران 
وابسته به نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور« بیان داشته كه سطح سواد اطالعاتي كتابداران در حد 
مطلوبي قرار ندارد و همین طور رشته تحصیلي كتابداران با میزان سواد اطالعاتي آنها مرتبط 
است )تفرشي و انگورج تقوي، 1387، ص29(. در پژوهشي تحت عنوان »آموزش مجازي و 
سواد اطالعاتي: بررسي موردي، آموزش هاي مجازي در دانشگاه شیراز« نتیجه گیري شده كه 
وضعیت سواد اطالعاتي دانشجویان آموزش هاي مجازي دانشگاه شیراز در سطح مطلوبي قرار 
ندارد )جوكار و اسماعیل پور، 1388(. نتایج حاصل از پژوهشي كه به بررسي سواد اطالعاتي 
كتابداران كتابخانه هاي آموزشگاهي شهر كرمانشاه پرداخته، نشان مي دهد كه اكثر جامعه آماري 
در مورد میزان آشنایي هنگام نیاز به اطالعات و راهكارهاي جست وجو، گزینه هاي كم و خیلي 
كم را انتخاب كردند )شایگانفرد، 1388، ص1(. نتایج پژوهشي با عنوان »بررسی میزان سواد 
اطالعاتی كتابداران كتابخانه های عمومی استان خوزستان به  منظور شناسایی نقاط قوت یا ضعف 
احتمالی آنها در این زمینه« نشان مي  دهد كه سواد اطالعاتي كتابداران كتابخانه هاي عمومي استان 
خوزستان در وضعیت مناسب و مطلوبي نیست )رضوان، 1388،ص 9(. در پژوهش انجام شده 
با عنوان »نقش و جایگاه كتابخانه هاي صدا و سیماي جمهوري اسالمي در ارتقاء سواد اطالعاتي 
كاربران« نتیجه  گیري شده كه با افزایش تعداد دفعات مراجعه به كتابخانه بر میزان سواد اطالعاتي 
كاربران افزوده مي شود )افضلي و تفرشي، 1389، ص1(. سیمنز6 )2001( در پایان نامه دكتري 
خود دریافت كه دانشجویان سال اول، درك روشني از اطالعات مفید و نحوه دسترسي به 
آن ندارند. در پژوهش انجام شده بر روي دو گروه از دانشجویان سال اول، مشخص شده 
كه سواد رایانه اي جامعه پژوهش در سطح مناسبي قرار دارد، اما این به آن معنا نیست كه آنها 
حتماً سواد اطالعاتي مناسبي نیز دارند )فلسپهلر، 2003، ص130(. یافته هاي پژوهشي با عنوان  6 . Seamans

مهرداد نیكنام وظیفه 
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»آموزش كتابخانه اي و سواد اطالعاتي« مي تواند به عنوان یك منبع مرجع فوري توسط كتابداران 
و گروه هاي عالقه مند به آموزش كتابخانه اي و سواد اطالعاتي استفاده شود )جانسون، 2005(. 
اولین اي7. )2005( در پژوهشي بیان كرده كه عواملي نظیر بي ثباتي سیاسي و بي سوادي در زمینه 
رایانه مانع از توسعه كامل برنامه هاي سواد اطالعاتي در نیجریه مي شود. نتیجه پژوهش كریچ 
فیلد8 )2005( این است كه توسعه و آزمایش شاخص سواد  اطالعاتي براي تأیید مهارت هاي 
سواد  اطالعاتي در پنج معیار سواد  اطالعاتي اي.سي.آر.ال با ارزش و قابل اعتماد است. پژوهشي 
با عنوان »آموزش سواد اطالعاتي توسط كتابداران دانشكده هاي دولتي در امریكا« در دانشگاه 
»ساوترن ایلینویز«9 انجام شده و به این نتیجه رسیده  است كه كتابداران باید آموزش هاي نحوه 

تدریس را بگذرانند و زمان بیشتري نیز به آموزش سواد   اطالعاتي اختصاص داده شود )زوكي، 
2005(. در پژوهشي دیگر به بررسي اثر آموزشي سواد  اطالعاتي عملي در یادگیري مفاهیم 
سواد  اطالعاتي و مهارت در فرایند پژوهش در دوره هاي دانشگاه ایالت نیومكزیكو پرداخته  
شده  است )مور، 2006(. نتیجه پژوهشي در مورد سواد اطالعاتي شركت هاي تجاري متوسط 
و بزرگ انگلستان، نشان مي دهد كه شركت هاي انگلیسي از سواد  اطالعاتي كافي براي استفاده 
مناسب از اینترنت برخوردار نیستند )سالس، 2007(. در پژوهشي دیگر اظهار شده كه ارتباطات 
شفاهي، مخصوصاً فعالیت هاي تحلیلي- تركیبي نقش مهمي در زمینه سواد  اطالعاتي در سطح 
استفاده از زبان روزمره، خالصه سازي حرفه اي و نیمه  حرفه اي اطالعات ایفا مي كند )كولتاي، 
2009(. و باالخره اسپیرانس10 )2010( در پژوهش خود سواد اطالعاتي 2 را به  عنوان یكي از 
زیرمجموعه هاي سواد  اطالعاتي دانسته، در مورد توسعه و اهمیت آن سخن گفته و طرحي كلي 

از پیش فرض هاي اساسي آن ارائه مي دهد.
در پژوهش حاضر در مورد میزان مهارت دانشجویان در استفاده از ابزارهاي جست وجو 
و بازیابي اطالعات، میزان آشنایي دانشجویان با منابع اطالعاتي مرتبط با رشته تحصیلي شان، 
میزان مهارت دانشجویان در ارزیابي منابع اطالعاتي، میزان آشنایي دانشجویان با مسائل 
اخالقي مربوط به اطالعات، میزان مهارت دانشجویان در استفاده از خدمات و قابلیت هاي 
اینترنت، و میزان آشنایي دانشجویان با زبان انگلیسي براي استفاده از منابع اطالعاتي انگلیسي 

سؤال شده است.
همچنین این پژوهش درصدد مشخص كردن این نكته است كه: 

1. آیا بین میزان سواد  اطالعاتي دانشجویان كارشناسي ارشد كتابداری و اطالع رساني، و 
فناوري اطالعات دانشگاه تهران اختالف معني داري وجود دارد یا خیر؟ و 

2. آیا بین میزان سواد  اطالعاتي دانشجویان دختر و پسر كارشناسي ارشد كتابداری و 
اطالع رسانی، و فناوری اطالعات دانشگاه تهران اختالف معني داري وجود دارد یا خیر؟

7. Evelyn A.  

8. Critchfield

9. Southern Illinois 

10. Spiranec

مقایسه سواد اطالعاتی دانشجویان 
كارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی

با دانشجویان كارشناسی ارشد...
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روش پژوهش
روش تحقیق حاضر با توجه به ماهیت موضوع، و فرضیه ها و اهداف تحقیق به روش 
پیمایشي- تحلیلي و از نوع كاربردي است. جامعه تحقیق را دانشجویان كارشناسي ارشد 
كتابداری و اطالع رساني و فناوري اطالعات دانشگاه تهران، ورودي سال هاي 1387 و 1388 
تشكیل مي دهند. گردآوري اطالعات از طریق توزیع پرسشنامه بین جامعه تحقیق صورت 
گرفته است. تعداد دانشجویان مورد بررسي 49 نفر و تعداد افرادي كه به پرسشنامه ها پاسخ 
دادند 41 نفر است كه از این میان 25 نفر را دانشجویان كتابداري و اطالع رساني و 16 نفر را 

دانشجویان فناوري  اطالعات تشكیل مي دهند.

يافته  ها

نتایج جدول 1 نشان مي دهد كه 61 درصد از دانشجویان مورد بررسي را دانشجویان 
كتابداري و 39 درصد آنها را دانشجویان فناوري  اطالعات تشكیل مي دهند. همچنین 65/9 

درصد از دانشجویان مورد بررسي دختر و 34/1 درصد پسر هستند.

نتایج جدول 2 نشان مي دهد كه میزان مهارت دانشجویان كتابداري در 1 زمینه، یعني 
استفاده از برگه دان كتابخانه با میانگین 4/3 بیش از دانشجویان فناوري اطالعات، و میزان 
مهارت دانشجویان فناوري اطالعات در 2 زمینه شامل استفاده از رایانه با میانگین 4/7، و 

كلفناوری اطالعاتكتابداری

198دخرت
27

65/9 درصد

68پرس
14

34/1 درصد

كل
251641

100 درصد39 درصد 61

مهارت ها
میانگین امتیازات

پرسدخرتفناوری اطالعاتكتابداری

4/44/74/64/4رایانه

4/34/03/53/9برگه دان كتابخانه

4/44/64/14/3فهرست كامپیوتری كتابخانه

4/34/44/04/2كل مهارت ها

مقایسه فراوانی و درصد فراوانی دانشجویان به 

تفكیك رشته تحصیلی و جنسیت

جدول  1

 مقایسه میانگین امتیازات میزان مهارت  

دانشجویان در استفاده از ابزارهای جست وجو و

 بازیابی اطالعات به تفكیك رشته

 تحصیلی و جنسیت

جدول  2

مهرداد نیكنام وظیفه 
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استفاده از فهرست كامپیوتري كتابخانه با میانگین 4/6 بیش از دانشجویان كتابداري است.
همچنین میزان مهارت دانشجویان دختر در 2 زمینه شامل استفاده از برگه دان كتابخانه با 
میانگین 3/9، و استفاده از فهرست كامپیوتري كتابخانه با میانگین 4/3 بیش از دانشجویان پسر، 
و میزان مهارت دانشجویان پسر در 1 زمینه یعني استفاده از رایانه با میانگین 4/6، و استفاده از 

فهرست نرم افزار كتابخانه با میانگین 3/8 بیش از دانشجویان دختر است.
مقایسه میانگین كل مهارت هاي دانشجویان نشان مي دهد كه میزان مهارت   دانشجویان 
فناوري اطالعات در  زمینه استفاده از ابزارهاي جست وجو و بازیابي اطالعات با میانگین 4/4 
بیش از دانشجویان كتابداري در این زمینه، و میزان مهارت  دانشجویان دختر در زمینه استفاده 
از ابزارهاي جست وجو و بازیابي اطالعات با میانگین 4/2 بیش از دانشجویان پسر در این 

زمینه است.

نتایج جدول 3 نشان مي دهد كه میزان آشنایي دانشجویان كتابداري با منابع اطالعاتي 
مرتبط با رشته تحصیلي شان در 3 زمینه شامل كتاب ها با میانگین 4/0، نشریات تخصصي 
با میانگین 3/7، و منابع مرجع با میانگین 3/9 بیش از دانشجویان فناوري اطالعات، و میزان 
آشنایي دانشجویان فناوري اطالعات با منابع اطالعاتي مرتبط با رشته تحصیلي شان در 1 زمینه، 

یعني پایگاه هاي اطالعاتي با میانگین 4/0 بیش از دانشجویان كتابداري است.
همچنین میزان آشنایي دانشجویان دختر با منابع اطالعاتي مرتبط با رشته تحصیلي شان 
در 2 زمینه شامل پایگاه هاي اطالعاتي با میانگین 4/0، و منابع مرجع با میانگین 3/7 بیش 
از دانشجویان پسر، و میزان آشنایي دانشجویان پسر نیز با منابع اطالعاتي مرتبط با رشته 
تحصیلي شان در 2 زمینه شامل كتاب ها با میانگین 3/9، و نشریات تخصصي با میانگین 4/0 

آشنایی
میانگین امتیازات

پرسدخرتفناوری اطالعاتكتابداری

4/03/73/83/9كتاب ها

3/94/04/03/9پایگاه های اطالعاتی

3/73/63/44/0نرشیات تخصصی

3/93/03/73/4منابع مرجع

3/83/53/73/8كل آشنایی ها

 مقایسه میانگین امتیازات میزان آشنایی دانشجویان با 

منابع اطالعاتی مرتبط با رشته تحصیلی شان به تفكیك 

رشته تحصیلی و جنسیت

جدول  3

مقایسه سواد اطالعاتی دانشجویان 
كارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی

با دانشجویان كارشناسی ارشد...
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بیش از دانشجویان دختر است.
مقایسه میانگین كل میزان  آشنایي دانشجویان نشان مي دهد كه میزان آشنایي دانشجویان 
كتابداري با منابع اطالعاتي مرتبط با رشته تحصیلي شان با میانگین 3/8 بیش از دانشجویان 
فناوري اطالعات در این زمینه و میزان آشنایي دانشجویان پسر با منابع اطالعاتي مرتبط با رشته 

تحصیلي  شان با میانگین 3/8 بیش از دانشجویان دختر در این زمینه است.

از نتایج جدول 4 مي توان دریافت كه میزان مهارت دانشجویان كتابداري در هر 2 زمینه 
یعني ارزیابي منابع اطالعاتي چاپي با میانگین 3/6، و ارزیابي منابع اطالعاتي الكترونیكي با 
میانگین 3/3 بیش از دانشجویان فناوري اطالعات، و نیز میزان مهارت دانشجویان پسر در 
هر 2 زمینه یعني ارزیابي منابع اطالعاتي چاپي با میانگین 3/7، و ارزیابي منابع اطالعاتي 

الكترونیكي با میانگین 3/4 بیش از دانشجویان دختر است. 
درنتیجه میانگین كل مهارت هاي دانشجویان كتابداري در ارزیابي منابع اطالعاتي 
)چاپي و الكترونیكي( و میزان مهارت آنها در این زمینه با میانگین 3/4 بیش از دانشجویان 
فناوري اطالعات، و میانگین كل مهارت هاي دانشجویان پسر در ارزیابي منابع اطالعاتي 
)چاپي و الكترونیكي( با میانگین 3/5 و میزان مهارت آنها در این زمینه بیش از دانشجویان 

دختر است.

مهارت ها

میانگین امتیازات

پرسدخرتفناوری اطالعاتكتابداری

3/63/33/43/7منابع اطالعاتی چاپی

3/33/13/23/4منابع اطالعاتی الكرتونیكی

3/43/23/33/5كل مهارت ها
مقایسه میانگین امتیازات میزان مهارت 

دانشجویان در ارزیابی منابع اطالعاتی

به تفكیك رشته تحصیلی و جنسیت

جدول  4

مهرداد نیكنام وظیفه 
فریبرز خسروی  | سهیال طالبی
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نتایج جدول 5 نشان مي دهد كه میزان آشنایي دانشجویان كتابداري با هر 3 زمینه شامل 
شیوه هاي استناد به منابع با میانگین 4/2، رعایت اصول استناددهی با میانگین 4/3، و استناد به 
منابع معتبر با میانگین 4/5 بیش از دانشجویان فناوري اطالعات، و نیز میزان آشنایي دانشجویان 
دختر با هر 3 زمینه شامل شیوه هاي استناد به منابع با میانگین 4/2، رعایت اصول استناددهی با 

میانگین 4/2، و استناد به منابع معتبر با میانگین 4/5 بیش از دانشجویان پسر است.
مقایسه میانگین كل میزان آشنایي دانشجویان نشان مي دهد كه میزان آشنایي دانشجویان 
دانشجویان  از  بیش   4/3 میانگین  با  اطالعات  به  مربوط  اخالقي  مسائل  با  كتابداري 
فناوري اطالعات، و میزان آشنایي دانشجویان دختر با مسائل اخالقي مربوط به اطالعات با 

میانگین 4/3 بیش از دانشجویان پسر است.

آشنایی

میانگین امتیازات

پرسدخرتفناوری اطالعاتكتابداری

4/23/64/23/6شیوه های استناد به منابع

4/33/64/23/7رعایت اصول استناد دهی

4/54/34/54/2استناد به منابع معترب

4/33/84/33/8كل آشنایی ها

مهارت ها
میانگین امتیازات

پرسدخرتفناوری اطالعاتكتابداری

4/44/64/54/5شبكه جهانی وب

4/64/84/54/9پست الكرتونیكی

4/04/54/24/2موتورهای جست وجو

3/53/83/53/7راهنامهای موضوعی وب

2/42/32/32/4سیستم ویدئو كنفرانس

4/13/84/04/0عملگرهای جست وجو

4/03/73/93/7تعیین كلیدواژه ها

3/83/93/83/9كل مهارت ها

مقایسه میانگین امتیازات میزان آشنایی

 دانشجویان با مسائل اخالقی مربوط 

به اطالعات به تفكیك رشته تحصیلی و جنسیت

جدول  5

مقایسه میانگین امتیازات میزان مهارت 

دانشجویان در استفاده از خدمات و 

قابلیت های اینترنت به تفكیك رشته تحصیلی و جنسیت

جدول  6

مقایسه سواد اطالعاتی دانشجویان 
كارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی

با دانشجویان كارشناسی ارشد...
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با نظر به نتایج جدول 6 مشخص مي شود كه میزان مهارت دانشجویان كتابداري در 3 
زمینه شامل سیستم ویدئو كنفرانس با میانگین 2/4، عملگرهاي جست وجو با میانگین 4/1، 
و تعیین كلیدواژه ها با میانگین 4/0 بیش از دانشجویان فناوري اطالعات، و میزان مهارت 
دانشجویان فناوري اطالعات در 4 زمینه شامل شبكه جهاني وب با میانگین 4/6، پست 
الكترونیكي با میانگین 4/8، موتورهاي جست وجو با میانگین 4/5 و راهنماهاي موضوعي 

وب با میانگین 3/8 بیش از دانشجویان كتابداري است.
همچنین میزان مهارت دانشجویان دختر در 1 زمینه یعني تعیین كلیدواژه ها با میانگین 
3/9 بیش از دانشجویان پسر، و میزان مهارت دانشجویان پسر در 3 زمینه شامل پست  
الكترونیكي با میانگین 4/9، راهنماهاي موضوعي وب با میانگین 3/7، و سیستم ویدئو  
كنفرانس با میانگین 2/4 بیش از دانشجویان دختر است، و در 3 زمینه دیگر شامل شبكه 
جهاني وب با میانگین 4/5، موتورهاي جست وجو با میانگین 4/2، و عملگرهاي جست وجو 

با میانگین 4/0 دانشجویان از مهارت مساوي برخوردارند.
مقایسه میانگین كل مهارت هاي دانشجویان نشان مي دهد كه میزان مهارت دانشجویان 
از  بیش  میانگین 3/9  با  اینترنت  قابلیت هاي  و  از خدمات  استفاده  در  فناوري اطالعات 
دانشجویان كتابداري، و میزان مهارت دانشجویان پسر در استفاده از خدمات و قابلیت هاي 

اینترنت با میانگین 3/9 بیش از دانشجویان دختر است.

نتایج جدول 7 حاكي از آن است كه میزان آشنایي دانشجویان فناوري اطالعات با 3 زمینه 
شامل زبان انگلیسي )خواندن( با میانگین 4/0، زبان انگلیسي )درك متن( با میانگین 3/7، و 

آشنایی
میانگین امتیازات

پرسدخرتفناوری اطالعاتكتابداری

3/64/04/44/7زبان انگلیسی )خواندن(

3/33/73/83/5زبان انگلیسی )درك منت(

3/63/64/34/0زبان انگلیسی )نوشنت(

3/23/74/44/6منابع انگلیسی

3/43/74/24/2كل آشنایی ها

 مقایسه میانگین امتیازات میزان آشنایی 

دانشجویان با زبان انگلیسی 

به تفكیك رشته تحصیلی و جنسیت

جدول  7

مهرداد نیكنام وظیفه 
فریبرز خسروی  | سهیال طالبی
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منابع انگلیسی با میانگین 4/5 بیش از دانشجویان كتابداري، و میزان آشنایي دانشجویان هردو 
رشته با زبان انگلیسي )نوشتن( با میانگین 3/6 برابر است.

همچنین میزان آشنایي دانشجویان دختر با 2 زمینه شامل زبان انگلیسي )درك متن( 
با میانگین 3/8، و زبان انگلیسي )نوشتن( با میانگین 4/3 بیش از دانشجویان پسر، و میزان 
آشنایي دانشجویان پسر با 2 زمینه شامل زبان انگلیسي )خواندن( با میانگین 4/7، و منابع 

انگلیسي با میانگین 4/6 بیش از دانشجویان دختر است. 
مقایسه میانگین كل میزان آشنایي دانشجویان نشان مي دهد كه میزان آشنایي دانشجویان 
فناوري اطالعات با زبان انگلیسي با میانگین 3/7 بیش از دانشجویان كتابداري، و میزان آشنایي 

دانشجویان دختر و پسر با زبان انگلیسي با میانگین 4/2 برابر است.
یافته هاي این پژوهش نشان مي دهد كه میزان آشنایي و مهارت دانشجویان هر دو رشته 
در تمام زمینه هاي مورد بررسي شامل: میزان مهارت در استفاده از ابزارهاي جست وجو و 
بازیابي اطالعات، میزان آشنایي با منابع اطالعاتي مرتبط با رشته تحصیلي ، میزان مهارت در 
ارزیابي منابع اطالعاتي، میزان آشنایي با مسائل اخالقي مربوط به اطالعات، میزان مهارت در 
استفاده از خدمات و قابلیت هاي اینترنت، و میزان آشنایي با زبان انگلیسي در  حد باالیي قرار 
دارد. پس در مجموع مي توان نتیجه گرفت كه دانشجویان هر دو رشته مورد بررسي، از نظر 

میزان دارا بودن سواد اطالعاتي، در سطح باالیي قرار دارند.

نتيجه گريی
با توجه به موارد ذكرشده در پیشینه تحقیق، این گونه به نظر مي رسد كه اكثر افراد در جوامع 
مورد بررسي حتي افراد تحصیلكرده و دانشجویان از نظر برخورداري از سواد اطالعاتي 
در وضعیت مطلوبي به  سرنمي برند، اما سواد اطالعاتي اعضاي هیئت علمي دانشگاه ها در 
سطح باالیي است. در میان دانش  آموختگان رشته هاي مختلف دانشگاهي، سواد اطالعاتي 
ماهیت  و  گذرانده شده  درسي  واحدهاي  به  توجه  با  كتابداري  رشته  دانش آموختگان 
حرفه اي شان، نسبت به فارغ التحصیالن سایر رشته ها در وضعیت بهتري قرار دارد. همچنین 
به نظر مي رسد عدم آشنایي كافي با رایانه و نرم افزارها یكي از مهم ترین عوامل در زمینه 
تضعیف سطح سواد اطالعاتي افراد است. پس از بررسي فرضیه هاي تحقیق، هر دو فرضیه 
رد شد و مشخص شد كه بین میزان سواد اطالعاتي دانشجویان كارشناسي ارشد كتابداری 
و اطالع رساني، و فناوري اطالعات دانشگاه تهران اختالف معني داري وجود ندارد؛ و نیز بین 
میزان سواد اطالعاتي دانشجویان دختر و پسر كارشناسي ارشد كتابداری و اطالع رسانی، و 

فناوری اطالعات دانشگاه تهران اختالف معني داري وجود ندارد.

مقایسه سواد اطالعاتی دانشجویان 
كارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی

با دانشجویان كارشناسی ارشد...
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نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول این پژوهش، مغایر با پژوهش بختیارزاده است 
كه بر اساس نتایج پژوهش وي: »بین رشته هاي مختلف تحصیلي جامعه پژوهش از نظر 

سواد اطالعاتي اختالف معني داري وجود دارد«.
پیشنهادهایي به مسئوالن:

1. برگزاری دو  واحد درسي تحت  عنوان سواد اطالعاتی در كلیه رشته های دانشگاهی 
با مشاركت نظام یافته و حركت هم سوي كتابخانه ها، اعضاي هیئت علمي، و مدیران مراكز 

آموزشي تا بدین وسیله بتوان دانشجویان را بهتر با مفهوم سواد  اطالعاتي آشنا كرد؛
2. برگزاري همایش ها و  كارگاه هاي  آموزشی درخصوص سواد  اطالعاتی و ارائه 

راهكارهایی براي نیل به استانداردهای سواد اطالعاتي؛
3. برگزاري دوره هاي آموزشي سواد اطالعاتي از طرف كتابخانه هاي دانشكده اي توسط 

كتابداران كه در آن تدریس نیز به عهده كتابدار باشد؛
4. برگزاري دوره هاي آموزشي براي كتابداران در جهت تقویت مهارت هاي مربوط به 

فراگیري مستقل و شیوه هاي انتقال و آموزش آن به دانشجویان؛
5. دعوت از اساتید و پیش كسوتان كتابداري براي ارائه سمینار و توجیه اهمیت نقش 

كتابخانه و حرفه كتابداري در توسعه اهداف آموزشي- پژوهشي دانشگاه؛
6. تهیه بروشورها و راهنماهاي مفید و مناسب و تشویق دانشجویان براي استفاده از آنها 

براي دستیابي به اطالعات؛
7. تسهیل دسترسي دانشجویان به انواع اطالعات و تبیین نقش اطالعات در زندگي، 

جامعه، و محل كار؛ 
8. تأكید بر ابزارهاي فناوري و تمام برنامه هایي كه دانشجویان را در یافتن، ارزیابي، و 

استفاده مؤثر از تمامي انواع اطالعات، غني و قوي مي كند؛
9. تدوین برنامه هایي براي ارتقاي سطح علمي زبان انگلیسي دانشجویان؛

10.  ّمدنظر قرار دادن سواد  اطالعاتي به عنوان یك اولویت در تمام حوزه هاي تعلیم و 
تربیت؛

11.  تبیین و اجراي پروژه هاي پژوهشي و اجرایي مرتبط با اطالعات و به  كارگیري 
اطالعات؛ و

12. اصالح شیوه تعلیم و تربیت معلمان و اعضاي هیئت علمي و عملكردهاي مورد 
انتظار از آنان.

پیشنهادهایي براي پژوهش هاي آتي:
1.  بررسي سواد  اطالعاتي دانشجویان كلیه رشته هاي تحصیلي دانشگاه ها؛

مهرداد نیكنام وظیفه 
فریبرز خسروی  | سهیال طالبی
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2.  بررسي تأثیر برگزاري گارگاه ها و سمینارهاي آموزشي سواد  اطالعاتي بر میزان سواد  
اطالعاتي دانشجویان؛

3. تعیین یك جامعه نمونه متشكل از رشته های مختلف دانشگاهی در چند دانشگاه 
منتخب و بررسی وضعیت سواد اطالعاتی دانشجویان، اعضای هیئت علمی، و كتابداران در 
فواصل زمانی منظم و مقایسه نتایج حاصله با یكدیگر و همچنین مقایسه با پژوهش ها ی 

پیشین به منظور برنامه ریزی آموزش سواد  اطالعاتی؛ و
4.  بررسی چگونگی آموزش سواد  اطالعاتی در كشورهای موفق در این زمینه و ارائه 

راهكارهای مناسب برای كشور. 

منابع 
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